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ATIVIDADES 23 – 27/03  8º ANO – FILOSOFIA – PROF. SUSSUMO 
Questão 01 

Ataraxia é o estado de serenidade de espírito frente às vicissitudes da vida. 

 

Questão 02 

Nosso interior e as nossas virtudes estão no nosso controle. 

 

Questão 03 

c) aceitar os sofrimentos com serenidade. 

 

Questão 04 

Total 22 

02) Para Epicuro, a satisfação espiritual deve, se possível, estar aliada à satisfação sensível, pois 

uma não anula necessariamente a outra. 

04) Para Epicuro, há duas dimensões de prazeres a serem buscadas: o prazer intelectual e o 

prazer sensível. A dificuldade está na conciliação dessas duas ordens de bens. 

16) Os prazeres carnais ou sensíveis não são antinaturais e nem contrários à razão. 

 

Questão 05 

Total 17 

01) É impossível viver sem prazer e sem dor. 

16) Prazer e dor são sensações que devem ser consideradas também sob a perspectiva dos efeitos 

que produzem e não apenas em si mesmas. 

 

Questão 06 

A filosofia de Epicuro corresponde ao momento histórico de desagregação das cidades-estado 

gregas, o que implicou no abandono do ideal clássico de formação filosófica que perpassava um 

vínculo entre política e ética. Grande parte da filosofia helenística deste período se configurou em 

propostas de uma ética independente do princípio de cidadania, afirmando o niilismo como o ideal 

mais seguro para se preservar a conduta moral dos indivíduos. No trecho acima, Epicuro discorre a 

respeito de que a sabedoria advém de interpretar corretamente a vontade dos deuses buscando 

equipararem-se a eles em sua conduta. Afirmando que os deuses só atendem aos que lhes irmanam 

em suas virtudes, restando aos demais apenas sua indiferença. e por isso critica o equívoco de 

atribuírem aos deuses o papel de castigarem os desobedientes e beneficiam aos que lhes são 

obedientes. Quando ao contrário, diz Epicuro A ética de Epicuro está voltada para demonstrar que a 

felicidade se fundamenta na busca da imperturbabilidade (ataraxia), e sua compreensão dos deuses 

se fundamenta na noção de que estes não se ocupam em punir aos desobedientes, pois os deuses 

são o exemplo máximo de imperturbabilidade e só se voltam para aqueles que se equiparam em suas 

virtudes. Para Epicuro, em sua perspectiva de felicidade, cabe aos mortais equipararem-se aos 

deuses ignorando as paixões humanas. E só assim alcançam a compreensão exata dos deuses e lhes 

equiparam em superioridade. 


